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( سے متعلق حقائق جانیۓ19- کورونا وائرس کی بیماری)کوِوڈ  

 
 موما  انسانی کورونا وائرس عام ہیں اور ع ایک بیماری ہے۔ پیدا ہونے والی وائرس کی وجہ سے اکورون 19-ڈِِ کوو

 ۔ کی طرح عام زکامہوتے ہیں ،  کے باعثہلکی بیماریوں 

 
 ، جیسے:سنگین ہوسکتے ہیں کافیعالمات بہت ہلکے یا انسانی کورونا وائرس کے

 بخار •
 کھانسی  •
 سانس لینے میں دشواری •

 

 دن لگ سکتے ہیں۔ 14کے بعد عالمات ظاہر ہونے میں  سے سامنہوائرس 

 :پھیلتے ہیں کے ذریعے مندرجہ ذیل طریقوں سےعام طور پر ایک متاثرہ شخص  ز کورونا وائرس 

 کی تنفس کی ننھی بوندوں کے ذریعے۔وقت آپ  تےیا چھینک تےکھانس  •
 مصافحہ کے ذریعےذاتی رابطہ ، جیسے ہاتھ چھونے یا  یقریب  •
، پھر ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی آنکھوں ، ناک یا منہ  ے سےکو چھون پر وائرس کے ہوتے ہوۓ اس کسی چیز  •

 ے سےکو چھون

 

 پھیلتےیا پانی کے ذریعے نہیں  ےکے ذریع (وینٹیلیشن سسٹمہواداری کے نظام )یہ وائرس اب تک کی علم کے مطابق 
 ہیں۔

 :انفیکشن کے پھیالؤ کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے

 یں سیکنڈ تک دھوئ 20اپنے ہاتھ اکثر صابن اور پانی سے کم سے کم  •
 ہوئے ہاتھوں سے غیر دھلےاپنی آنکھوں ، ناک یا منہ کو چھونے سے گریز کریں ، خاص طور پر  •
 ار لوگوں سے قریبی رابطے سے گریز کریںبیم •
 اپنے آستینوں میں کھانسیۓ یا چھیکیں نہ کہ اپنے ہاتھوں میں •
 کریںبجا رکھنے پر عمل   جسمانی دوریہر وقت  •
 رہیں پر گھر ئےکے ل گریز کرنےاگر آپ بیمار ہیں تو دوسروں تک بیماری پھیالنے سے  •

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
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 ے والی چیز ڈھانپن و ماسک یا چہرے ک غیر طبیت کے لئے کی حفاظ اور سطحوں اپنے آس پاس کے لوگوں •
فیتوں کے ، اور  تعمیر کیا گیایعنی ناک اور منہ کو بغیر کسی شگاف کے، مکمل طور پر ڈھانپنے کے لئے )

 نیں( پہذریعے باندھ کر یا  کانوں کی دہلیوں پرحلقے یا پھندے  ڈال کر سر کے ساتھ محفوظ کیا گیا

 
 کینیڈا میں ۔ اس آرڈر کا مطلب ہے کہکے تحت ایک ہنگامی آرڈر نافذ کیا ہے ایکٹ قرنطینہحکومت کینیڈا نے نوٹ:

کے داخلے اور  19 –ے ہر فرد  کے لئے الزمی ہے کہ کوِوڈ داخل ہونے وال ہوائی، سمندری یا زمین کے راستے سے 
دن کی مدت اس دن سے شروع ہوتی ہے  14۔  دن کے لئے اپنے گھر پر رہے 14کرنے کے لئے   محدود پھیالؤ کو

 ۔ہیں ےنیڈا میں داخل ہوتکی جس دن آپ

 

)خود ساخطہ  قرنطینہر آپ کو کوئی عالمات نہیں ہیں، تو الزمی طور پر آپ کو اگر آپ نے سفر کیا ہے او •
 تنہائی( اختیار کرنا ہے

 )علیحدگی( اختیار کرنا ہے آئسولیٹاگر آپ نے سفر کیا ہے اور آپ کے عالمات ہیں تو الزمی طور پر آپ کو  •

 

 کورونا وائرس کے بارے میں مزید معلومات کے لئے:

• 1-833-784-4397  
• canada.ca/coronavirus 
• phac.info.aspc@canada.ca 

 
 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html?topic=tilelink#wm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/instructions-sew-no-sew-cloth-face-covering.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/coronavirus-disease-covid-19-how-to-self-isolate-home-exposed-no-symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-how-to-isolate-at-home.htmlhttps:/www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-how-to-isolate-at-home.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
mailto:phac.info.aspc@canada.ca

